
Pictello® - Herkes için Görsel Öyküler 
Bir AssistiveWare® ürünü 

!
Hızlı Başlangıç 

!
Pictello, konuşan fotoğraf albümleri ve 
konuşan kitaplar yaratmanın kolay bir yoludur. 
Her Pictello Öykü sayfasına bir resim, kısa bir 
video klibi, alta ve/veya üste beş satır metin 
ve kaydedilmiş bir ses ya da yüksek kaliteli 
sesleri kullanarak metin okuma eklenebilir. 
!
Pictello, bütün yaş gruplarına ve beceri 
düzeylerine göre geliştirilmiştir, dolayısıyla 
kullanımı kolaydır ve öyküleri bulmak ve 
okumak için hiçbir okuma becerisi 
gerektirmez. Pictello aynı zamanda, öykü 
okuma için basit anahtar erişimini de 
destekler. 
!
Pictello, kolay bir öykü oluşturma sihirbazı 
sunar, böylece herkes yaşamlarındaki önemli 
anları paylaşmak için resimleri ve sesleri kullanabilir. Gelişmiş bir 
düzenleyiciyle düzenleme özelliklerinin tamamından yararlanılabilir. Pictello 
kullanıcıları, konuşan öykülerle bir kitaplık oluşturabilir. Bu öyküler, ücretsiz 
Pictello Paylaşım Sunucusu hesabı, Dropbox, AirDrop veya iTunes Dosya 
Paylaşımı üzerinden diğer Pictello kullanıcılarıyla paylaşılabilir. 
!
Bu belgede Pictello özelliklerine genel bir bakış sağlanmaktadır. Bu, 
Pictello'yu keşfe başlamak için bir başlangıç noktası olacaktır. Daha 
ayrıntılı yönergeler için lütfen çevrimiçi olarak www.assistiveware.com/
pictello.php adresinde bulunan Pictello eğitimlerine bakın. 
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Klasörlerin 
çok renkli 

şeritleri vardır 

Öykülerin tek 
şeridi vardır 

Klasör YaratınÖykü Yaratın Pictello Paylaşma Sunucusu

Pictello Arşivi

Öyküleri ve 
klasörleri 
kopyalamak, 
taşımak, dışa 
aktarmak veya 
silmek için 
Düzenleme 
moduna girin 

Öykü başlığına  
göre arayın Seçenekler 

Pictello bir öykü kitaplığı yaratmanıza olanak verir. Öykülerinizi organize etmek için 
klasörler kullanabilirsiniz. Artı işaretini kullanarak yeni öykü oluşturabilir veya 
Düzenleme moduna girmek üzere Düzen düğmesine dokunduktan sonra değiştirmek 
istediğiniz klasöre ya da öyküye dokunarak var olan bir öyküyü veya klasörü 
değiştirebilirsiniz.  
!
Seçenekler düğmesi, aşağıdakiler gibi birçok ayara ve eyleme erişmenizi sağlar: 
• Görünüş temasını ve yazılım etkileşimini değiştirme 
• Ek yardıma erişme ve Pictello destek ile iletişim kurma  
• Kitaplığınızı ve örnek öyküleri yedekleme veya geri yükleme 
• Yeni sesler indirme ve kelimelerin söylenişini değiştirme 
!
Pictello Paylaşma Sunucusu düğmesi, ücretsiz Paylaşma Sunucusu hesabınıza 
aktardığınız öyküleri yönetmenize olanak verir.



Pictello öyküsünü okumak için öyküyü kitaplıktan seçin. Başlık sayfasında aşağıdaki 
eylemler için kayıttan yürütme modunu seçin:  

• El ile: Sesi dinlemek için resme dokunun, sayfaları çevirmek için sonraki/önceki 
sayfa düğmelerine dokunun veya parmağınızla çevirin  

• Otomatik Yürüt: Sonraki sayfaya geçmek ve sesi dinlemek için resme dokunun.  
• Slayt Gösterisi: Öyküyü otomatik olarak yürütme. Slayt gösterisi kontrollerinin 

görünmesi için resme dokunun.  
• Anahtar - bu seçimi görmek için Seçenekler'den 1 veya 2 anahtar modunu seçin:  

• 1 Anahtar: Sonraki sayfaya geçmek ve sesi dinlemek için anahtara dokunun.  
• 2 Anahtar: Geçerli sayfayı okumak için bir anahtara dokunun, sonraki sayfaya 

geçmek için diğer anahtara dokunun.  
Modu belirledikten sonra öyküyü okumaya başlamak için başlık resmindeki Yürüt 
düğmesine dokunun. 

Pictello Öyküsünü Okuma

Kayıttan 
yürütme 
modları!

Yürütme 
düğmesi!

Yardım



Geri 

Bir Pictello öyküsünü okumak için, kitaplığınızda bu öyküyü seçin ve başlık 
sayfasında yürütme düğmesine dokunun.  !
Sayfanın size okunması için resme dokunun. Sayfayı çevirmek için sayfanın 
üstündeki ileri ve geri oklarına dokunun veya sayfanın herhangi bir yerinde 
parmağınızı kaydırın. Kitaplığa geri dönmek için sayfanın üstündeki Ev 
düğmesine dokunun. 

Bir Pictello Öyküsünü Okuma 
(El ile modu) 

İleri!

Sesi dinlemek 
veya videoyu 
oynatmak için 
resme dokunun 

Etiketler, her biri 
5 satıra kadar 

Kitaplığa dönün 

Sayfayı çevirmek 
için ekranda 
herhangi bir 
yerde 
parmağınızı 
sürükleyin 



Sihirbaz Modunda Öykü Yaratma 

Yeni bir öykü yarattığınızda, Sihirbaz ve Uzman modları arasında seçim 
yapabilirsiniz. Sihirbaz modu, öykü yaratma adımlarında size yardımcı olur. 
Yönergeleri dinlemek için “?” düğmelerine dokunun. Yazdığınız metni 
dinlemek için hoparlör düğmelerine dokunun. Ekranın alt tarafındaki ileri ve 
geri okları, öykünüzü yazma sürecinde sayfayı değiştirmenize olanak verir.  
!
Her sayfaya bir resim, kısa bir video ekleyebilir ve bir ya da iki etiket 
yazabilirsiniz. Yüklü seslerden birini seçebilir veya kendinizi kaydedebilirsiniz. 

Yönergeleri dinlemek için dokunun Önceki 
adıma git 

Sonraki  
adıma git 

Metninizin 
seslendir

mesini 
dinlemek 

için 
dokunun 



Uzman Modunda Öykü Yaratma 

Öyküyü kaydedin 
Değişiklikleri iptal 
etmek için dokunun 

Öykünün başlık 
resmini seç 

Öykünün metin okuması 
için saptanmış sesi 
ayarla 

Sayfanın çevrilmesinde 
kullanılan animasyon 
efektini ayarla Yazar ve telif hakkı 

bilgilerini ayarla 

Öykü 

Yeni sayfa Ekle 

Uzman modunda öykünüzün görünümü üzerinde daha fazla kontrol sahibi 
olursunuz. Öykü yaratmanın her adımını ayrı bir ekranda ayarlamadığınız için, 
öykünüzü daha hızlı yaratabilir ve değiştirebilirsiniz. Uzman modu, öykünün 
saptanmış sesini (her sayfada değiştirilebilir), sayfa çevirme animasyonunu, 
sayfa etiketlerinde kullanılan font ve font büyüklüğünü ve isteğe bağlı yazar ve 
telif hakkı bilgilerini belirlemenize olanak verir.  
!
Uzman modu, öykünüzdeki her sayfanın kaydırılabilir bir listesini içerir. Bir 
sayfayı düzenlemek için sayfanın satırına dokunabilir veya öykünüzdeki 
sayfaları silebileceğiniz, kopyalayabileceğiniz, yapıştırabileceğiniz ve 
taşıyabileceğiniz Düzenleme moduna girmek için Düzenle düğmesine 
dokunabilirsiniz. 

Kaydedilmiş veya 
metin okuma öykü 
başlığı sesini seç 

Sayfa listesi – 
düzenlemek için 
sayfa satırına 
dokunun 

Sayfaları silmek, 
kopyalamak, 
yapıştırmak ve taşımak 
üzere Düzen moduna 
girmek için dokunun 



Uzman Modunda Sayfa Yaratma 

Uzman modunda sayfa eklerken veya düzenlerken sayfa için resim seçebilir, 
etiket metinlerini girebilir, etiketlerdeki yazı tipini ve boyutlarını değiştirebilir ve 
metin okumanın mı, video sesinin mi yoksa kaydedilmiş sesin mi 
kullanılacağını belirleyebilirsiniz.  
!
Metin okumayla ilgili olarak etiketlerden birinin veya her ikisinin de 
okunmasını seçebilir ya da etiketlerden farklı bir metnin okunmasını 
belirleyebilirsiniz. Metin okumasında saptanmış öykü sesinden başka bir sesi 
belirleyebilirsiniz. Kaydedilmiş bir sesi tercih ederseniz bu ekrandan kayıt 
yapabilirsiniz. 

Sayfa resmini !
veya videosunu seçer 

Hangi sesin 
kullanılacağını seçin 

Hangi metnin 
okunacağını 

seçin 

Sayfa sesinin 
türünü seçin 

Etiket metnini 
girmek veya 

değiştirmek için 
dokunun 

Etiket fontunu veya 
büyüklüğünü değiştirmek 

için dokunun 

Sayfayı 
kaydeder 



Öyküleri Diğer Pictello Kullanıcılarıyla Paylaşma 

Pictello öyküleri başka Pictello kullanıcılarıyla paylaşılabilir. Aygıtınızda WiFi 
erişiminiz varsa, ücretsiz Pictello Paylaşma Sunucusu'nu kullanarak öyküleri 
yükleyebilir ve indirebilirsiniz. Sunucu, paylaşabileceğiniz bir öykü kodu gösterir. 
Öyküleri paylaşmak için Dropbox veya AirDrop hizmetlerini de kullanabilirsiniz.  
!
WiFi bağlantınız yoksa iTunes Dosya Paylaşımı'nı kullanarak öykünüzü 
bilgisayarınıza dışa aktarabilirsiniz. Öykünüzü daha sonra iTunes Dosya 
Paylaşımı'nı kullanarak Pictello'ya içe aktarabilecek başka birine e-postayla 
gönderebilirsiniz. 

1.Pictello 
kitaplığında 
Düzen 
düğmesine 
dokunun, 
sonra da 
paylaşmak 
istediğiniz 
öyküye 
dokunun. 

2.Paylaş'a 
dokunun. 

3. Pictello 
Öyküsü Olarak 
Paylaş'ı seçin, 
sonra da 
Paylaşı 

4. Diğer cihazda, Pictello 
kitaplığı araç çubuğundaki 
Paylaşma Sunucusu 
düğmesine dokunun. 



4. PDF'yi nasıl 
paylaşacağınızı seçin. 

Öyküleri Pictello Kullanıcısı Olmayanlarla Paylaşma 

Pictello öyküleri Pictello kullanıcısı olmayanlarla PDF dosyaları olarak 
paylaşılabilir.  
Cihazınızdan yazdırmak yalnızca WiFi üzerinden AirPrint'i destekleyen 
yazıcılarla yapılabilir. Bkz: support.apple.com/kb/ht4356?viewlocale=tr_TR 

1. Pictello kitaplığında Düzen 
düğmesine dokunun, sonra 
da paylaşmak istediğiniz 
öyküye dokunun. !

2.Paylaş'a dokunun. 

3. PDF Olarak Paylaş'a dokunun:

http://support.apple.com/kb/ht4356?viewlocale=tr_TR
http://support.apple.com/kb/ht4356?viewlocale=tr_TR


Seçenekler 
Metin Okuma Seçenekleri: sesin nasıl 
duyulacağını kontrol edin ve ekstra 
sesler indirin. 

Metin yazılırken seslendirme harf harf, 
sözcük sözcük, tümce tümce veya 
paragraf paragraf olabilir. 

Küçük resimleri ekranı kaplamak üzere 
ölçeklendir 

Sözcükler okundukça vurgula 

Slayt gösterileri için sayfa çevirme 
animasyonunu ve her sayfa için olan zamanı 
seçin. 

Parmak kaydırma hareketiyle sayfalar 
çevrilsin 

Öyküye girilmediğinde hangi yazar ve telif 
hakkı bilgilerinin kullanılacağını belirtin 

Yeni öykülerde hangi sayfa çevirme 
animasyonunun kullanılacağını seçin 

PDF dışa aktarmaları için kağıt boyutunu 
seçin 

Cihaz döndürüldüğünde ekranın yatay 
ve dikey olarak değişip değişmeyeceğini 
kontrol edin 

Sözcük Tahmini'ni yapılandırın 

Arka arkaya dokunmayla duraklatma / 
yürütmeye devam etme veya yoksaymayı 
yapılandırın 
Öykü yürütmenin 1 ve 2 anahtar 
kontrollerini ayarlayın. 



Seçenekler (devam) 

Tüm kitaplığınızı yedekleyin 

Yedeklemeden kitaplığınızın tümünü 
geri yükleyin 

Orijinal Örnek Öyküler klasörünü ve 
içeriklerini geri yükleyin 

Bu seçenek AÇIK konumundayken 
Pictello, dışa aktarılan öyküleri iki hafta 
sonra iTunes Dosya Paylaşımı'ndan 

Bu seçenek AÇIK olduğunda, Pictello 
yarattığınız veya düzenlediğiniz bir 
sonraki öyküde Sihirbaz veya Uzman 
arasından seçim yapmanıza olanak 
verir. 
Dropbox'a dışa aktarmaya izin verme 

Ayrıntılı Ahşap temasıyla yüksek 
karşıtlıklı Apple teması arasında 
geçiş yapın 
Öykü dil bilgilerinin kitaplıkta nasıl 
görüntüleneceğini değiştirin 

Yardım ve ek bilgi alın 

Hata günlüğünü Pictello desteğe 
gönderin 
Pictello sürüm bilgileri 



Sözcük Tahmini'ni Yapılandırma 

Sözcük Tahmini'ni Açık veya Kapalı 
konuma getirin 

Eklenen tahmin edilen sözcükten 
sonra boşluk ekleyin 

Her seferinde birden fazla sözcük 
tahmin edilsin 
Tüm sözcükleri, hiçbir sözcüğü veya 
yalnızca doğru yazılan sözcükleri 
öğrenin 
Sözcükleri alfabetik sırada veya 
kullanım sıklığına göre listeleyin 

Tahmin için klavye dilini kullanın veya 
tahmin dilini el ile ayarlayın 

Tahminler klavyenin üzerinde 
görüntülenir. Tahmini eklemek için 
dokunun. Tahminin okunuşunu 
duymak için dokunup basılı tutun. 



Sözcük Tahmin Dilini Seçme 

Klavye dilinden farklı bir sözcük 
tahmin dili kullan 

Sözcük tahmini için klavye dilini 
kullan 

Otomatik: El ile: 
1. Bu küreye dokunup basılı tutun 1. Bu küreye dokunun 

2. Dil seçin. Daha fazla dil 
için Ayarlar uygulaması - 
Genel > Uluslararası > 
Klavyeler öğesinden klavye 
ekleyin 

2. Dil seçin. Daha fazla dil 
görmek için kaydırın. 



Basit Anahtar Erişimi 

Anahtarlar için tuş 
vuruşlarını 
yapılandırın 

Anahtar modu 
seçmek için 

satıra dokunun 

Bazı Pictello kullanıcıları öykü sayfalarını çevirmek için parmakla 
kaydıramayabilir veya küçük düğmelere dokunamayabilir. Bu kullanıcıların 
sayfaları çevirmesi ve ekrana dokunmadan öykünün okunmasını 
sağlayabilmesi için bir veya iki anahtarı ayarlayabilirsiniz.  
!
iOS cihazınıza bir Bluetooth anahtar arabirimi bağlayın ve bir anahtar modu 
seçin. 1 Anahtar modunda tek anahtara dokunma sayfayı çevirir ve 
okunmasını sağlar. 2 Anahtar modunda bir anahtara dokunma geçerli sayfayı 
okutur, diğer anahtara dokunma sayfayı çevirir.  
!
Anahtara dokunulduğunda anahtar arabiriminin hangi tuş vuruşunu 
göndereceğini ayarlamak için öğesine dokunun. Daha fazla bilgi için 
anahtar arabirimiyle birlikte verilen belgelere bakın.  
!
Anahtarlarınızı yapılandırdıktan ve mod olarak 1 Anahtar veya 2 Anahtar 
öğesini seçtikten sonra okumak üzere öyküyü açtığınızda Anahtar, yürütme 
modu seçimi olarak görünür. 



Pictello İpuçları  
!
Düzenleme özelliklerine erişimi kısıtlayın  
!
Öykülerin düzenlenmesi ve silinmesine erişim kısıtlanabilir. Bu, Pictello 
kitaplığınızı korumanıza olanak verir.  
!
• Aygıtınızda Ayarlar uygulamasını açın.  
• Ayarlar listesini aşağı kaydırın ve Pictello'ya dokunun.  
• Düzenlemeye İzin Ver ayarını KAPALI'ya getirin.  
• Pictello'yu bir sonraki başlatmanızda, Düzenle düğmesi ve alt araç çubuğu 

kaldırılmış olacaktır. Artık öyküleri okuyabilirsiniz ancak öykü ve klasörleri 
düzenleyemez, ekleyemez veya silemezsiniz.  
!
Kullanıcıların uygulamaları silmesini engelleyin:  
!
iOS, uygulamaların ve uygulama verilerinin silinmesini engellemenize olanak 
verir. Bu özellik aygıtınızdaki tüm uygulamalarda kullanılabilir.  
!
• Aygıtınızda Ayarlar uygulamasını açın.  
• Genel'e dokunun  
• Kısıtlamalar'a dokunun  
• Kısıtlamaları Etkinleştir'e dokunun  
• Bir parola girin  
• Uygulama Silme'yi KAPALI'ya getirin  
!
Pictello öğreticileri:  
!
Daha ayrıntılı yönergeler için lütfen www.assistiveware.com/pictello.php 
adresindeki adım adım Pictello öğreticilerini inceleyin. 


